
   
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที ่
…………………………………………………… 

 ตามท่ีได้มีประกาศโรงเรียนนารีนุกูล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือ
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ รับสมัครระหว่างวันที ่๒๐ – ๒๖ เมษายน 
๒๕๖๕ เว้นวนัหยุดราชการ และมีกำหนดสอบสัมภาษณ์ สอบสอน และสอบปฏิบัติ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตน้ไป ณ สถานทีก่ำหนดท้ายประกาศ โรงเรียนนารีนุกูล นั้น บัดนี ้การรบัสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก การตัดสิน ในการสอบคัดเลือก
บุคคลทัว่ไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

  วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
ลำดับที่ ชือ่ - สกุล วิชาเอก หมายเหตุ 

1 นางสาวกาญจนา รุ่งนภาเวทย์ คณิตศาสตร์  
 

    วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
ลำดับที่ ชือ่ - สกุล วิชาเอก หมายเหตุ 

1 นางสาวสิรินภา มีธรรม คอมพิวเตอร์  
2 นายธงชัย ศิลาชัย คอมพิวเตอร์  
3 นายสิริชาติ ภิรมย์ตระกูล คอมพิวเตอร์  
4 นางสาววีรยา โนนจันทร ์ คอมพิวเตอร์  
5 นางสาวฐายิกา เพ็ชร์งาม คอมพิวเตอร์  
6 นายอนุวัตร ศรีทะลัย คอมพิวเตอร์  
7 นายอรรครพล รัตนวัน คอมพิวเตอร์  
8 นายสุรศักดิ์ อาษาสุข คอมพิวเตอร์  

 

  วิชาเอกพลศึกษา 
ลำดับที่ ชือ่ - สกุล วิชาเอก หมายเหตุ 

๑ นายถิรวัฒน์ สุกใส พลศึกษา  
๒ นายนาท ผลอินทร์ พลศึกษา  
๓ นายกิตติพงษ์ มะโร พลศึกษา  
๔ นายอัญวุฒิ คุ้มภัย พลศึกษา  
๕ นางสาววาสนา แสวงพร พลศึกษา  
๖ นายแนวรบ ยวงปรางค์ พลศึกษา  
๗ นางสาวช่อผกา วงษาเนาว์ พลศึกษา  

 

 
 
 



 

ลำดับที่ ชือ่ - สกุล วิชาเอก หมายเหตุ 
๘ นางสาวไอลดา สิงห์มุ้ย พลศึกษา  
๙ นายศุภกร อัครศรีชัยโรจน์ พลศึกษา  

๑๐ นางสาวจันทร์จิรา งามแสง พลศึกษา  
๑๑ นายวัชระ ใจมานะ พลศึกษา  
๑๒ นายอดิศักดิ์ บุญกาญจน์ พลศึกษา  

 

 ๑.๒ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ 
ลำดับที่ ชือ่ - สกุล วิชาเอก หมายเหตุ 

๑ นางสาวกัญญารัตน์ แสงทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานวัดผลและประเมินผล 
๒ นางสาวเบญจรัตน์ จำปาเงิน วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
๓ นายอภิมุข แสงสว่าง เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๔ นางสาวไพรินทร์ สงส่งศรี ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
๕ นายภคนันท์ ทองมี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ งาน ICT โปรแกรมนานาชาติ 
๖ นายพงศกรณ์ วงศ์บุรัชการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานศึกษาทางไกล และ ICT 

 

๒. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก  
 ๒.๑ หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
    ๑) ผู้สมัครรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ ห้อง ๔๑๔ 
อาคาร ๔ โรงเรียนนารีนุกูล 
  ๒) ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ และสอบสอน ที่ห้อง ๔๑๕ อาคาร ๔ ตามกำหนด 
โดยแบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้ 
      - รอบท่ี ๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
  - รอบท่ี ๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
     ๓) ผู้สมัครต้องเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๕ ชุด พร้อมสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
มาในวันสัมภาษณ์ สอบสอนและสอบสัมภาษณ์ กำหนดเวลาในการสอบสอน ๒๐ นาที  
 ๒.๒ หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ 
    ๑) ผู้สมัครรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๒๒๗ 
อาคาร ๑๒ โรงเรียนนารีนุกูล 
  ๒) ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ ที่ห้อง ๑๒๒๘ อาคาร ๑๒  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดเวลาในการสอบปฏิบัติ ๒๐ นาที 

๓. เกณฑ์การตัดสินผู้ได้รับการคัดเลือก 
                       ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจากการสัมภาษณ์ และสอบสอน สอบปฏิบัติ  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อยของแต่ละตำแหน่งที่สมัคร 
 

                      ประกาศ   ณ วันที่   2๖   เดือน เมษายน    พ.ศ.   2565 
 

 
( นายดุริยะ  จันทร์ประจำ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล 
 


